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� İlk kez 1968 yılında tanımlanmış
� Difüz mezangial IgA birikimi ile karakterize 

mezengioproliferatif glomerülonefritmezengioproliferatif glomerülonefrit
– Popülasyonun %5-15’de IgA birikimi var

� En sık bulgusu mukozal infeksiyonu takip eden gross 
hematüri
– Her zaman olmaz, tanısal değeri yoktur

� Benign reküren hematüri: YANLIŞ
– Önemli bir SDBY sebebidir





Etiyoloji ve Patogenez

� İnfeksiyonu takip etmesine rağmen özel bir 
patojenik antijen tespit edilememiştir

� Mukozal infeksiyon � Mukozal infeksiyon 
– Bakteriyal

� Campylobacter, Yersinia, Mycoplasma, Haemophilus vb

– Viral
� CMV, adenovirüs, EBV vb

� Glomerüler IgA birikimlerinde mikrobiyal antijen 
tespit edilememiştir



� Gıda antijenleri?
– Gliadin

Otoimmün?� Otoimmün?
� Bozulmuş IgA metabolizması

– Glikolizasyon



IgA İmmün Sistemi

� Ana görev mukozal savunma
� En fazla bulunan Ig
� İki tip� İki tip

– IgA1 ve IgA2

� Mukozal uyarı polimerik IgA üretimini uyarır
� Dolaşımdaki pIgA hepatosit ve Kupffer 

hücrelerince temizlenir
– Bozulmuş hepatik klerans?



IgA İmmün Sistemi

� Mezengial IgA esas olarak PIgA1’dir
– Mezengial antigen prezentasyonu ve artmış lokal 
üretim ?üretim ?
� Mezengial üretim baskılanmış, kemik iliği üretimi 
artmıştır

� Yetersiz mezengial yanıta bağlı olarak daha fazla 
antigen kemik iliğine ulaşarak fazla uyarıya yolaçıyor ?

� Mukozal IgA üreten plazma hücreleri kemik iliğine göç 
ediyor?

� Tonsiller üretimde artış ?



IgA İmmün Sistemi

� IgANP ve HSP vakalarının 1/3’de IgA 
düzeyi artmıştır
IgA RF pozitifliği: IgANP 30%, HSP 55%� IgA RF pozitifliği: IgANP 30%, HSP 55%

� Dolaşımda makromoleküler IgA bulunması 
karakteristik bulgudur



IgA glikolizasyonu



IgA glikolizasyonu

� Dolaşımda ve mezangiumda anormal O-
glikozilasyonlu IgA1 artışı
– Matriks proteinleri, mezangial hücreler ve lokal – Matriks proteinleri, mezangial hücreler ve lokal 
monosit Fc reseptörleri ile artmış etkileşim
� Artmış birikim eğilimi





Klinik bulgular

� Hastalığa özel bulgu yok
– Makroskopik hematüri %40-50

� Kahvererengi, pıhtısız, ödeme bağlı yan ağrısı
– Asemptomatik hematüri, proteinüri %30-40– Asemptomatik hematüri, proteinüri %30-40

� Prtüri < 2 gr/g
– Nefrotik sendrom %5
– Akut böbrek yetmezliği < %5

� Kresentik IgANP
� Hematüriye bağlı obstrüksiyon
� Kronik IgANP üzerine başka ABY sebebi binmesi

– Kronik böbrek yetmezliği 
– Hipertansiyon

� Akselere hipertansiyon %5





Biopsi yapmadan tanı koymak mümkün mü?

� Bulgular son derece non spesifik olduğu için 
biopsi gerekir
– Anormal glikolize edilmiş IgA1 düzeyini ölçerek – Anormal glikolize edilmiş IgA1 düzeyini ölçerek 
tanısal sınır koymak amaçlı deneysel çalışmalar



Patolojik Bulgular

– Normalden difüz proliferatif mezangial GN’e kadar değişir

– FSGN, FS nekrotizan GN nadir de olsa görülür

– Bazen MCD ile üstüste binebilir

– Tübüler hasar, atrofi ve fibrozis sıktır



– Difüz mezengial IgA birikimi
– Eşlik eden C3 birikimi %90
– IgG ya da IgM birikimi olabilir %40



– Mezengial/paramezengial IgA birikimleri vardır
– Bazen subepitelyal, subendotelyal bölgelerde 
de görülür



IgANP ile ilişkili sistemik hastalıklar

� Romatolojik / IS hastalıkları: AS, RA, Reiter, 
Behçet

� GIS: Celiac hast, ülseratif kolit� GIS: Celiac hast, ülseratif kolit
� Hepatik: Alkolik/nonalkolik karaciğer, şistozomal 

KC
� Ac: Sarkoidoz
� Cilt: Dermatitis herpetiformis
� Malignansi: IgA monoklonal gamopati
� İnfeksiyon: HBV, HIV



IgANP ve HSP arasındaki ilişki

� Renal biopsi bulguları tamamen aynı
– Ekstrarenal tutulum HSP

� Eklem, GIS, cilt tutulumu� Eklem, GIS, cilt tutulumu

� IgA-ANCA pozitifliği HSP gelişimi ile 
ilişkili olabilir
– İzole IgANP’de negatiftir



Genetik ilişkiler

� %90 sporadik
� IgANP aileleri tanımlanmıştır
ACE DD delesyonu ile ilişkili?� ACE DD delesyonu ile ilişkili?
– Kanıtlanmamış
– Artmış RAS aktivasyonu diğer KBY 
sebeplerinde de kötü prognozla ilişkili



Doğal seyir

� 1/3’de klinik remisyon
– Erişkinlerde nadir, çocuklarda mümkün

25 yıllık izlemde %25 KBH bulguları, %25 � 25 yıllık izlemde %25 KBH bulguları, %25 
SDBY gelişir
– İzlem sırasında tedavi ile müdahaleler 
olmasından dolayı gerçek KBH/SDBY sıklığını 
bilmek mümkün değil – daha yüksek ??

� Artmış GIS, AC malignite mortalitesi ?



Prognostik faktörler - Klinik

� Hipertansiyon varlığı ya da kontrol altında tutulamayan kan 
basıncı

� Tanı anında kreatinin yüksekliği� Tanı anında kreatinin yüksekliği
� 6 aydan uzun süre ile devam eden mikroskopik hematüri
� 6 aydan uzun süre ile devam eden proteinüri (>500 mg/g)

– IgANP’de beklenen proteinüri miktarı 3gr/g genelde geçmez
� Hiperürisemi
� İleri yaş
� Obesite



Prognostik faktörler - Histopatolojik

� Glomerüler skleroz varlığı
� Interstisyal fibroz varlığı
Tübüler atrofi� Tübüler atrofi

� Kresent varlığı



� İyi prognoz kriteri
– Reküren makroskopik hematüri

Etkisiz faktörler� Etkisiz faktörler
– Cinsiyet
– Kan IgA düzeyi
– IgA birikiminin şiddeti



Klinik özellikler / Patolojik özellikler ?

� Yapılan multivariate analizlerde 
– Sebat eden proteinüri (En önemli kriter)
– Hipertansiyon– Hipertansiyon
– Tanı anında kreatinin yüksekliği
– Sebat eden mikroskopik hematüri
– Hiperürisemi
– Obesite
– Hiperlipidemi
– Tedavide RAS inhibitörlerinin kullanılmaması
Patolojik özelliklerden daha önemli bulunmuştur



Tedavi

� 2 önemli tedavi şartı
– ACEI, ARB ya da kombine tedavi ile sıkı KB 
kontrolükontrolü

– Proteinüri < 500 mg/g tutulmalı
– Bu iki koşul sağlanırsa SDBY riski son derece 
düşük

� Koşullar sağlanamaz ya da buna rağmen 
progresyon varsa ek tedavi düşünülmeli



Tedavi

� Dönüşü olmayan noktadan önce tedavi 
edilmeli (Evre 4 KBH, GFR < 30 ml/dk)
– Sessiz seyirli– Sessiz seyirli
– Çoğu progresif hasta ancak bu noktada tanı alır



Yavaş seyirli IgANP - Tedavi

� Öncelikle RAS blokajı
– Tek ya da kombine
– Tedavi hedefi – Tedavi hedefi 

� Bazal proteinüride %30-50 azalma
� < 500 mg/g proteinüri

– 6 aylık RAS blokajı, tuz kısıtlaması ve diüretik 
(klinik duruma göre) tedavisine rağmen 
proteinüri > 500 mg/g ise adjuvan tedavi







Kortikosteroidler

� 86 IgANP hastası, GFR > 70 ml/dk
� Destek tedavisi vs IV + oral 
metilprednisolon karşılaştırılması metilprednisolon karşılaştırılması 
– 43 + 43
– En az 6 ay steroid
– Bazal kreatinin < 1.5, protein 1-3.5 gr/g, bx ile 
kanıtlanmış IgANP

– Sonlanım noktası kreatinin x 2 











� Sonuçlar
– 10 yıllık renal survi steroid grubunda daha iyi (%97 
vs %53)vs %53)

– Kontrol grubunda proteinüri yanıtı %30, Steroid 
grubunda %72

– Son noktaya ulaşım toplam 14 hasta
� 13 hasta destek tedavisi
� 1 hasta steroid tedavisi



Yavaş seyirli IgANP - Tedavi

� GFR 30-70 arasında ise düşük doz 
siklofosfamid ya da azathioprine 
eklenebilireklenebilir

� Omega-3 eklenmesi düşünülebilir





� 38 hasta
� Son 1 yıldır kan basıncı kontrol altında 
olmasına rağmen proteinüri ve GFR olmasına rağmen proteinüri ve GFR 
düşüklüğü mevcut

� 2 grup
– Konvansiyonel tedavi (n:19)
– 40 mg/g prednisolone + 1.5 mg/k siklofosfamid 
3 ay, sonrasında AZT en az 2 yıl süreyle (n: 19)



� Sonuçlar
– 3 hasta yan etki nedeniyle immünsupresif tedaviyi 
kesmek zorunda kaldıkesmek zorunda kaldı

– IS grubunda mesleki sebeplerle yüksek tbc risk 
grubunda olan 1 hastada tbc gelişti fakat tedavi 
başarılı

– 2. yıl sonunda hiçbir hasta IS bırakmak istemedi
– Her iki grubun kan basınç izlemleri benzer







� 2 ve 5 yıllık izlemde kümülatif renal survi 
immünsupresyon grubunda belirgin iyi

� GFR düşüş hızında yavaşlama� GFR düşüş hızında yavaşlama
– C: 4.85 ± 0.67 vs 5.12 ± 0.81
– IS: 5.19 ± 0.66 vs 1.07 ± 0.47

� Proteinüri ve eritrositüri şiddetinde belirgin azalma
� Histopatolojik olarak iki grup arasında fark yok

– IS grubunun klinik yanıtı iyi olmasına rağmen arterioskleroz 
daha şiddetli



Omega 3 / Balık yağı

� 106 IgANP
� Primer sonlanım krt değerinde %50 artış 
Sekonder sonlanım SDBYSekonder sonlanım SDBY









Omega 3 / Metaanalizler





IgA oluşumunu engelleyici tedaviler

� Tonsilektomi
– Mikroskopik hematüri sıklığını azaltıyor
– Bulgular kesin değil– Bulgular kesin değil



IgA oluşumunu engelleyici tedaviler

� Hotta ve ark. (2001 – AJKD)
– 329 hasta, retrospektif analiz
– 157 tam remisyon– 157 tam remisyon

“initial Scr level, histological score, tonsillectomy,
and high-dose methylprednisolone therapy had a 
significant impact on clinical remission, whereas 
proteinuria, age, sex, levels of hematuria, blood 
pressure, conventional steroid therapy, angiotensin-
converting enzyme inhibitor therapy, and 
cyclophosphamide therapy had no significant effect” 



IgA oluşumunu engelleyici tedaviler

� Rasche ve ark., (2000-Clin nephrol)
– 59 hasta (16 tonsilektomi), retrospektif

“the probability of renal survival 10 years after biopsy was 0.37 
for the 16 patients with tonsillectomy and 0.63 for the 39 
patients without tonsillectomy (log-rank test p = 0.49, not 
significant). In the multivariate Cox regression model with 6 
independent clinical covariates, initially high serum creatinine 
concentration had the strongest impact on renal outcome (p = 
0.002), with a hazard ratio of 8.9 (95% CI: 2.3-35.0). 
Tonsillectomy had no significant influence in the Cox model (p = 
0.37), displaying a hazard ratio of 1.7 (95% CI: 0.5-5.7).” 



Hızlı seyirli IgANP - Tedavi

� Kresentik IgANP
– Yoğun IS tdv yokluğunda hızla SDBY ilerler
– Prednisolon + siklofosfamid + plazma exchange – Prednisolon + siklofosfamid + plazma exchange 
önerilir

– %50’i 12 ay içinde SDBY ilerler
– IgG-ANCA pozitifliği iyi prognoz prediktörüdür



Diğer tedavi seçenekleri

� Agresif IS: 
– MMF, siklosporin, takrolimus
– Kesin bulgu yok– Kesin bulgu yok
– RPIgANP’de denenebilir

� Diprimadol, warfarin ?
� IVIG: 

– Olumlu bulgular (+)
– Kontrollü çalışma (-)



� Transplantasyon
– Diğer SDBY sebeplerinden daha kötü değil
– %60 histolojik rekürens– %60 histolojik rekürens
– 5 yıl sonunda %5 reküren IgANP ve tx kaybı
– 10 yıl sonunda daha da artar
– Verici kadavrada IgA birikimi saptanması tx için 
engel değil
� Tx takiben hızla ortadan kaybolur
� IgA immün sistem hastalığı olduğuna kanıt?





Gelecek?

� Genetik
– IgANP aileleri üzerinde yapılan çalışmalar

� Kuzey İtalya ve Kentucky’de bölgesel IgANP eğilimi� Kuzey İtalya ve Kentucky’de bölgesel IgANP eğilimi

� IgA1 taraması ile erken tanı
– Anormal glikolize IgA1 taraması

� Sitokinler üzerine etkili tedaviler
– IL-4, interferon vb

� Patolojik prognostik prediktörlerin tanımlanması
– Agresif tedavi – konvansiyonel tedavi


